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  فروغ فرخزاد
فردا اگر ز راه منى آمد

من تا ابد كنار تو مى ماندم
من تا ابد ترانه عشقم را

در آفتاب عشق تو مى خواندم
در پشت شيشه هاى اتاق تو
آنشب نگاه سرد سياهى داشت
داالن ديدگان تو در ظلمت
گويى بعمق روح تو راهى داشت

لغزيده بود در مه آئينه
تصوير ما شكسته و بى آهنگ

موى تو رنگ ساقه ى گندم بود
موهاى من, خميده و قيرى رنگ

رازى دورن سينه ى من مى سوخت
مى خواستم كه با تو سخن گويد
اما صدايم از گره كوته بود
در سايه, بوته, هيچ منى رويد!

ز آجنا نگاه خسته ى من پر زد
آشفته گرد پيكر من چرخيد

در چارچوب قاب طالئى رنگ
چشم «مسيح» بر غم من خنديد

ديدم اتاق در هم و مغشوش است
در پاى من, كتاب تو افتاده
سنجاق هاى گيسوى من آجنا
بر روى تختخواب تو افتاده

از خانه بلورى ماهى ها
ديگر صداى آب منى آمد
فكر چه بود گربه ى پير تو

كاو را بديده خواب منى آمد
بار دگر نگاه پريشامن
برگشت الل و خسته به سوى تو
ميخواستم كه با تو سخن گويد
اما خموش ماند بروى تو

آنگه ستارگان سپيد اشك
سوسو زدند در شب مژگامن

ديدم كه دست هاى تو چون ابرى
آمد به سوى صورت حيرامن

ديدم كه بال گرم نفس هايت
سائيده شد بگردن سرد من
گويى نسيم گمشده اى پيچيد
در بوته هاى وحشى درد من

دستى درون سينه ى من مى ريخت
سرب سكوت و دانه خاموشى

من خسته زين كشاكش درد آلود
رفتم به سوى شهر فراموشى

بردم ز ياد انده فردا را
گفتم:«سفر» فسانه ى تلخى بود
ناگه بروى زندگى ام گسترد
آن حلظه ى طاليى عطر آلود

آنشب من از لبان تو نوشيدم
آواز هاى شاد طبيعت را

آنشب بكام عشق من افشاندى
ز آن بوسه, قطره ى ابديت را

      ۱۲ ژوئيه ۱۹۵۷- مونيخ
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خبر دارى كه از غم آتشى افروختم بى تو,
در آن آتش, سراندر پاى خود را سوختم بى تو?

به هر شهرى هزاران ماهرو ديدم ولى ز آنها,
به آن چشمت قسم, چشمان خود را دوختم بى تو.

بتان سازند حيلتها كه گردند آشنا با من,
ولى من:(گپ ميان ما مباند) سوختم بى تو.
پر است از اشك و از خلت جگر, پيوسته دامامن,
چقدر, ايمه ببين, لعل و گهر اندوختم بى تو.

خريداران فراوانند و پر سرمايه, اما من
بچيزى جز خيالت, خويش را نفروختم بى تو.

مرا كشتند و از مهر تو رو گردان نگرديدم,
عزيزم, بين چسان درس وفا آموختم بى تو.

به الهوتى سخن از مهربانيهاى تو گفتم,
بدينسان پارگيهاى دلشرا دوختم بى تو.
ابوالقاسم الهوتى اسالمبول اوت ۱۹۲۹
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آن چنان سخن از درد مى بايدم سرود
كه يكى شمشير شسته به شوراب

بر چركز خمى - به بازى زجر-
اعترافى دروغين طلب كند:

تيغ دودم به كار شكنجه بر گلوگاه شاهرگ
در زمينه ى روح.

دردا, درد!
چنگال خار مساى اينگونه ام بى امان به صيقالى روان,

سالخى ناگزير را
خنجر بر جگر فرو ببرم تا بن دسته-

خالصم كن.
جهانگير صداقت فر-وست وود- ۵ اكتبر۲۰۰۱

طنزى زيبا از: استاد ابوتراب جلى
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بهر اصالح سر پس از يكسال
رفته بودم دكان سلمانى

چشم بد, دور دكه اى ديدم
در سياهى چو شام ظلمانى

سقr آن همچو حال بنده خراب
در و ديوار رو به ويرانى

چند تا قاب عكس آويزان
همه در حال نيمه پنهانى

يك طرف عكى رستم و سهراب
يك سو افراسياب تورانى

صورتى از برهمن و بودا
زير تصوير مزدك و مانى

مرغكى پر شكسته توى قفس
بود در چهچه و غزخلوانى

دو سه تا مشترى در آن حفره
مات و مبهوت همچو زندانى

پير مردى گرفته تيغ به دست
همچو جالد, عهد سامانى

ديدم آئينه اى مقابل خود
قاب آئينه بود سيمانى

عكس خود را در آئينه ديدم
خارج از شكل و وضع انسانى

چشم ها چپ, دهن كج و كوله
چهره چون گيوه هاى سنجانى

لنگى انداخت او به گردن من
چون رسن بر گلوى يك جانى

گفتم اين عكسهاى رنگى را
كه چپاندى در اين هلفدانى

از كجا جمع كرده اى, گفتا:
اى گرفتار جهل و نادانى

اين جماعت ز عهد كيكاووس
تا بپايان عهد ساسانى

مشتريهاى سابقم بودند
تو از اين ماجرا چه ميدانى

همه را بنده كرده ام اصالح
نه كه اصالح مفت و مجانى

من از اينها گرفته ام بسيار
اسكناس هزار تومانى

حال بر گو سرت چه فرم زمن
بابلى, آملى, خراسانى?

جوشقانى, ابرقوئى, رشتى?
سوئدى,انگليسى, آملانى?

گفتمش ميل, ميل سركار است
هر طريقى كه خوب ميدانى

گفت شغل تو چيست?گفتم: من
شاعرم,شهره در سخندانى

گفت, اين از قيافه ات پيداست
كه به نوع بشر منيمانى

در حقيقت همين هنر كافيست
از براى سواد ايرانى

جاى هر چيز قاسم اال رزاق
شعر بر ما منوده ارزانى

دست بر شانه برد و شد مشغول
در سر من بشانه گردانى

چند تارى كه داشتم بر سر
همه را ريخت روى پيشانى

گفت: اين فرم بوده از اول
سر ميرزا حبيب قاآنى

پس از آن موى من به چپ پيچاند
گفت: اينهم كليم كاشانى

بسوى راست برد و با خنده
گفت: اينست فرم خاقانى

پس به باال كشاند مويم و گفت
بارك الله عبيد زاكانى

بعد از آن ريخت جمله را در هم
گفت اينهم حسينقلى خانى

گفتمش دست من به دامن تو
رحم كن از سر مسلمانى

ترسم اكنون بياد تو افتد
سر ميرزا رضاى كرمانى

الغرض تا بخويش جنبيدم
رفت مويم به عالم فانى

سرم از زير تيغ بيرون شد
پاك و پاكيزه صاف و نورانى

كار اصالح اى عجب گاهى
مى شود باعث پشيمانى

«ذاما جناه ابى على و ما جنيت على احد»
من از گناه پدر رنگ هستـى گـرفـتـم و خـود دسـت

بدين گناه نيالودم.
ابوالعالء معرى
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چيست بازيگر بيهوده شدن?
به «گناه پدر» آلوده شدن?

زير اين يوغ گرانبار حيات
سر فرو بردن فرسوده شدن?

عمر چونان ره و ما رهگذريم
تا بكى در ره پيموده شدن?

بود ما, چيست درين چرخ كبود?
 نابوده شدن�تا در انديشه

آسيا را خبر از دانه مپرس
كار آن گشنت و اين سوده شدن

جاودان است جهان, گرچه مدام
كاسنت گيرد و افزوده شدن

اين منم با تو, كه ميبايدمان
دودمان هشنت و از دوده شدن

سخت شرمنده ام از ننگ درنگ
اى خوشا مردن و آسوده شدن
فريدون توكلى- فسا ۱۳۳۹/۱۰/۱۱
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   نيما يوشيج                                       
 سحر خروسان�در ناحيه

اينگونه به رغم تيرگى ميخوانند:
«آى آمد صبح روشن از در
بگشاده برنگ خون خود پر
سوداگرهاى شب گريزان.

بر مركب تيرگى نشسته.
دارند زراه دور ميآيند»

***
از پيكر كله بسته دود دنيا

آنگه بجهد شراره ها
از هم بدرند پرده هائى را

كه بسته ره نظاره ها
خوانند بلندتر خروسان:

آى آمد صبح خنده بر لب
 شب.�بر باد ده ستيزه

 هول.�از هم گسل فسانه
پيوند نه قطار ايام.

تا بر سر اين غبار جنبنده
بنيان دگر كند

تا در دل اين ستيزه جو توفان
توفان دگر كند.

آى آمد صبح چست و چاالك
با رقص لطيr قرمزيهاش

 كوههاى غمناك�از قله
 دشتهاى بس دور�از گوشه

آى آمد صبح تا كه از خاك
 تيرگى كند پاك�اندوده
 تيرگى بشويد,�و آلوده

آسوده پرنده اى زند پر.
***

استاده و ليك در نهانى
سوداگر شب بچشم گريان

 جانور زدنب آويزان�چون مرده
در زير شكسته هاى ديوارش
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عليرضا شجاع پور
كاش اى تنها اميد زندگى
مى توانستم فراموشت كنم

يا شبى چون آتش سوزان دل
در مزار سينه خاموشت كنم

كاش چون خواب گران از ديده ام
نيمه شب ها ياد رويت مى گريخت
مرغ دل افسرده حال و بسته پر
از ديار آرزويت مى گريخت

كاش از باغ خوش روياى تو
دختر انديشه ام پر مى گرفت

 هجران و وصل�فارغ از انديشه
زندگى بى عشقت از سر مى گرفت

كاش احساس نياز ديدنت
از وجودم چون وجودت دور بود
در دلم آتش منى زد آن نگاه
كاش آن شب چشم هايم كور بود

كاش آن شب در گلستان خيال
اى گل وحشى منى چيدم ترا

تا نسوزم در خزان آرزو
كاشكى هرگز منى ديدم ترا
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شايد كزين غم خانه ام آتش بگيرد
يعنى, دل ديوانه ام آتش بگيرد

افيونى دردم, به جامم باده اى ريز
كز سوز آن پيمانه ام آتش بگيرد

دردانه ام عشق و هنر بود و روا نيست
همراه من دردانه ام آتش بگيرد

زان پيش تر كز سوز اين درد جگرخوار
يكروز هم كاشانه ام آتش بگيرد,

خود سوختم در غربت تنهايى خويش
تا پيكر ويرانه ام آتش بگيرد

 سوزان آهى�ترسم اگر از شعله
ناگه پر پروانه ام آتش بگيرد,

يا در حريق باد بيدادى كه ديدم
روح هنرمندانه ام آتش بگيرد,

از باد غيرت شعله اى خيزد كه از آن
خصم ز خود بيگانه ام آتش بگيرد.
شبنم جهانگيرى- ۱۱ آذر ۱۳۷۵
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  جالل الدين مولوى
اين بار سرمست آمدم, تا جام و ساغر بشكنم

 سر بشكنم�ساقى و مطرب هر دو را, من كاسه
از كr عصا گر بفكنم, فرعون را عاجز كنم

گر تيشه بر دستم فتد, بتهاى آذر بشكنم
سر كژ بسويم بنگرد, گوش فلك را بر كنم

گر طعنه بر عالم زند, دندان اختر بشكنم
چون رو مبعراج آورم از هفت كشور بگذرم

چون پاى بر گردون نهم نه چرخ چنبر بشكنم
من مرغ عالى همتم, از آشيانه بر پرم

تا كركسان چرخ را هم بال و هم پر بشكنم
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در اين ديار پر از شيون
در اين غروب غريب در اين گذرگه خاموش

چهره هاى عبوس
به قفل بسته ميخانه ها دخيل ببنديم!

و ياد رندان بى باك باده نوشى را
«كه فخر بر فلك و حكم بر ستاره»

مى كردند,دو باره زنده كنيم,
 اين بازگشت موقت!�در آستانه

به عصر جاهليت و وحشت...
هزار گور كن پير

به كاوش جسد موميايى از دل خاك
ز جاده هاى توحش عبور مى كردند

و در غبار قبور كهن
متام معبر دهليز جاهليت را

به خشم كاويدند
هزار سال گذشت

زمانه بر سر آن قصه هاى دور و كهن
غبار سرد فراموشى پاشيد

و هيچ كس به سفر رفتگان نينديشيد
شگفت بود ولى ديديم

مسافران قديمى را,كه باز مى گشتند
و مرده اى كه ز اعماق گور برميخاست

ز ال به الى غبار قرون منايان شد!
به هيئت عربى از قبايل بدوى

سوار بر شترى لنگ
توگويى از دل صحراى «جند» مى آمد

و رودخانه و دريا,دو واژه ايست كه هرگز
به گوش او ننشسته است

 تاريخ نيز...�و رودخانه
 من�چه ها گذشت بر اين ميهن به خون كشيده

كه رودخانه اى از اشك و درد و دربدرى را
ميان بستر خونين شعر جارى كرد!

كجاست شاعر مغرور طوس
 بلند حماسه-�- فراز آمده بر قله

كه تازيانه به رخسار تازيان مى زد
و دانه دانه در درى را

ز عمق بركه خون و جلن جدا مى كرد
 «خيام» زير طاق فلك�هنوز نعره

چو رعد مى پيچد
و برق خنجر آن نيشخند پر ترديد

به قلب گنبد مينا شكاف مى فكند
هنوز «موالنا»

ملول و خسته و سرگردان
چراغ بر كr, در آرزوى انسان است

و «سخت گيرى و تعصب» را خامى مى داند
چنان كه «كار جنين را خون آشامى »

صداى ناصر خسرو, اينك عبوس و خشم آگين
چو جويبار غريبى در اين زمين جارى است

مسافرى كه بيابان هارا
در آ'ن شب خوف
پياده طى مى كرد

و سنگ طفالن را در شهرها پذيرا بود
و عاشقانه و سرگردان,به جستجوى خدا مى رفت

«ز بيم مار به دامان اژدها مى رفت»!
كجاست حافظ عصيانگر شراب زده

كه تازيانه فريادش
نهيب مى زد بر شحنگان خواب زده

و در ترمن شعرش به نيشخند
ز چهره هاى دروغين نقاب مى انداخت

و با تهاجم پرخاشش
هنوز صنr رياكاران را,به خويش مى لرزاند

پيام حافظ را مستان نيمه شب خواندند:
«پياله بركفنم بند تا سحرگه حشر

به مى زدل ببرم هول روز رستاخيز»
چگونه شد كه در اين خانه هاى دود زده

و كوچه هاى قديمى
كسى به زمزمه هاى «كليم كاشانى»

و ناله هاى «صائب تبريز»
در آن ترمن چاوشى و سفر نينديشيد?

كسى به شاعر آواره اى نينديشيد
كه بازگشت سواران جاهليت را

به زادگاه بال ديده اش خبر مى داد
 ميخانه هاى «دهلى»و «آكرا»�و در شبانه

«به مويه هاى غريبانه گريه سر مى داد»
چرا به هند سفر كرديد?

و خانه هاى پر از موسيقى را
به جغدهاى شوم عزادار

و قاريان سيه پوش سوگوار, سپرديد?
شما در اين مهاجرت دير سال

به انتظار كدامين رسول
متام ريگ بيابان را

 سنگين درد, شمرديد?�به حلظه حلظه
برادران مهاجر
 روزهاى طاعونى�دو باره فاجعه

 تكرار است,�در اين زمين سترون,در آستانه
و ما به جاى خيل قزلباشان

هجوم فوج گدايان و نوحه خوانان را
به شهرهاى غبار سكوت گرفته

نظاره گر شده ايم
در اجنماد زمان رودخانه ها يخ بست

و از حواشى گورستان,كسى به شهر خبر آورد
كه مهربانى و لبخند و شعر را

و شاخه هاى گل سرخ را به خاك سپردند
 من�چه شيونى ست در اين ميهن بخون كشيده

نشسته ايم و غروب از كرانه مى آيد...
             اصغر واقدى-تهران-تيرماه ۶۱
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مومن زدين برآمد و صوفى ز اعتقاد
ترسا محمدى شود عاشق همانكه هست
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خون ميخورد چو تيغ درين دوره هر كه او
يك رو و يك زبان بود از پاك گوهرى

مانند شانه هر كه دو رويست و صد زبان
بر فرق خويش جاى دهندش بسرورى

v�UNH0« v1Ë–

بجان دوست كه من حلقه ى غالمى دوست
اگر قبول كند گوشواره خواهم كرد


